
Er du struktureret, velformuleret og er klar på at tage fat i en masse 
forskellige mindre opgaver, som du kan lave hjemmefra? Så er du måske 
vores nye studiemedhjælper!

Mediehuset Luksus søger en studiemedhjælper til en række praktiske opgaver, som kan 

laves fra din computer hjemmefra. Der er tale om følgende type opgaver: 

• Support

• Svare på mails

•• Holde styr på ordrer fra vores webshop samt magasiner til nye abonnenter

• Hjælpe med vores events (bl.a. Nordic Adventure Film Festival mm) 

• Andre forefaldende opgaver.

Vi forventer at du: 

• Har minimum 3 år tilbage af dit studie. 

• Kan lide at arbejde fleksibelt og ikke har noget imod at dele arbejdet op i mindre bidder 

• Har en høj grad af ordenssans og elsker at krydse ting af på en liste.

•• Kan arbejde i excel. 

• Er lærenem og er god til at sætte dig ind i forskellige systemer.

• Har det fint med at lave en række lavpraktiske opgaver.

• Har flair for formidling og er klar på en positiv dialog med vores kunder og øvrige  

kontakter.

DeDer er tale om et meget variende timeantal (omkring 3-8 timer om ugen) og du kan selv 

vælge hvornår på dagen, du vil arbejde, så det er meget fleksibelt, så længe det er fordelt  

lidt over ugen. Arbejdet foregår hjemmefra.

Stillingen er ledig nu, så send hurtigst muligt en kortfattet ansøgning, hvor du skriver lidt 

om dig selv og hvorfor du vil være perfekt til stillingen. Send ansøgning og CV til 

job@mediehusetluksus.dk. Skriv ‘Angsøning studiemedhjælper’ i emnefeltet.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Om MediehusOm Mediehuset Luksus 

Mediehuset Luksus er eksperter i medier rettet mod en aktiv fritid – og henvender sig til 

de mange danskere, der prioriterer en aktiv livsstil med fokus på løb og  outdoorliv. 

Mediehuset udgiver magasinerne LØBE:MAGASINET og LUKSUS.LAND. Derudover står 

Mediehuset Luksus bag en række websites bl.a. løberne.dk og motionslob.dk samt 

events som Nordic Adventure Film Festival.

Læs mere på mediehusetluksus.dk

MEDIEHUSET LUKSUS
e: job@mediehusetluksus.dk
w: www.mediehusetluksus.dk
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STUDIEMEDHJÆLPER SØGES TIL MEDIEHUS


